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Източник: Bloombergtv.bg 

 
Заглавие: Танзания забранява найлоновите торбички 

 

Освен глоба нарушителите могат да отнесат и затвор до две години  

 

Линк: https://www.bloombergtv.bg/novini-ot-sveta/2019-06-10/tanzaniya-zabranyava-

naylonovi-torbichki 
 

 
 

Текст: Танзания следва примера на други страни и налага забрана върху найлонови 

торбички. Както обяви правителството, от събота не се внасят, изнасят, произвеждат, 

продават или използват найлонови торбички в Източна Африка. При нарушения 

производителите са изправени пред глоба в размер на един милиард танзанийски 

шилинга (около 390 000 евро) или две години задържане под стража, съобщи 

държавният секретар за околната среда в кабинета на вицепрезидента Дженуари 

Макамба. Това пише германският седмичник Die Zeit. 

 

Поради това личните ползватели на найлонови торбички могат да бъдат наказани с 30 

000 шилинга (около 12 евро) или две седмици в затвора. Използването на пластмаса 

в медицината, селското стопанство или строителната индустрия е освободено от 

забраната. 

 

Природозащитници адмирираха решението на правителството на Танзания. 

"Пластмасата е най-големият замърсител", заяви дирекорът на Световния фонд за 

природата (WWF) Амани Нгусару от Танзания след обявяването на забраната през 

април. 

 

Въпреки това към забраната има и критики: някои граждани на Танзания изтъкнаха, че 

не е извършена достатъчно подготовка. "Правителството настоява да се използват 

алтернативни чанти за носене, но такива на пазара няма", казва Кхалфан Кхамис, 

търговец на пластмасови торбички в Дар ес Салаам, град в източната част на 

страната. 

 

Eксперти се включиха с критиката, че забраната невинаги е била целесъобразна: 

найлоновите торбички съставляват само малка част от пластмасовите отпадъци. В 

този ред на мисли алтернативи като хартиената торба не са непременно подходящи 

за околната среда. 

 

Източник: Дневник 

 
Заглавие: Канада ще забрани пластмасата за еднократна употреба след две години 

https://www.bloombergtv.bg/novini-ot-sveta/2019-06-10/tanzaniya-zabranyava-naylonovi-torbichki
https://www.bloombergtv.bg/novini-ot-sveta/2019-06-10/tanzaniya-zabranyava-naylonovi-torbichki
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Линк:https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/06/10/3923346_kanada_shte_zabrani_plastmasa

ta_za_ednokratna_upotreba/ 
 

 
 

Текст: Бутилки, сламки, найлонови торбички: Канада ще забрани редица изделия от 

пластмаса за еднократна употреба от 2021 година. Това обяви днес премиерът на 

страната Джъстин Трюдо, цитиран от АФП. 

 

"Замърсяването с пластмаса е световен бич", каза пред медиите Трюдо, обявявайки, 

че списъкът с продуктите, които ще бъдат забранени, ще бъде съставен след оценки 

на учени. 

 

Всяка година един милион птици и над 100 000 морски млекопитаещи се в света биват 

наранявани или умират, заплитайки се в пластмасови отпадъци, или обърквайки ги с 

храната, се посочва в комюникето на канадския премиер. 

Трюдо посочи, че страната му следва примера на Европейския съюз и модела, 

възприет от Брюксел. Европейският парламент реши с голямо мнозинство през март 

да наложи широкообхватна забрана на пластмасовите стоки за еднократна 

употреба, за да намали замърсяването от неразградимите предмети, които в крайна 

сметка се оказват във водните басейни и полетата. Европейските страни изразиха 

подкрепата си, но трябва да гласуват мярката, за да влезе тя в сила. Европейската 

забрана обхваща широк спектър от пластмасови предмети, за които има подходящи 

алтернативи - от сламки до клечки за уши - от 2021 година. 

 

Одобреният от европарламента документ поставя целта 90 процента от 

пластмасовите бутилки да се рециклират до 2025 година, а отпадъците от 10-те 

категории, които най-често се оказват в океаните, да бъдат намалени наполовина. 

 

ЕС оценява, че промените ще струват на европейската икономика между 259 млн. и 

695 млн. евро годишно. Според ЕП производството на пластмаса в момента е 20 пъти 

по-голямо отколкото през 60-те години. За забраната на пластмасовите предмети за 

еднократно употреба допринесе и решението на Китай от миналата година да 

забрани вноса на пластмасови отпадъци. 

Източник: БНТ 

 
Заглавие: Турция стартира проект за почистване на моретата си от отпадъци 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/turtsiya-startira-proekt-za-pochistvane-na-moretata-si-ot-

otpadtsi 

 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/06/10/3923346_kanada_shte_zabrani_plastmasata_za_ednokratna_upotreba/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/06/10/3923346_kanada_shte_zabrani_plastmasata_za_ednokratna_upotreba/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/11/09/3342975_ednokratna_upotreba_e_dumata_na_godinata_spored/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/11/09/3342975_ednokratna_upotreba_e_dumata_na_godinata_spored/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/05/21/3908904_okonchatelno_es_zabraniava_plastmasovi_izdeliia_za/
http://news.bnt.bg/bg/a/turtsiya-startira-proekt-za-pochistvane-na-moretata-si-ot-otpadtsi
http://news.bnt.bg/bg/a/turtsiya-startira-proekt-za-pochistvane-na-moretata-si-ot-otpadtsi
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Текст: Турция стартира проект „Нула отпадъци в морето“ за защита на морските и 

водните ресурси. Целта е да бъдат събрани общо 50 000 тона отпадъци, включително 

30 000 тона пластмаса през летния сезон. 

 

Проектът ще бъде изпълнен от Министерството на околната среда и 

градоустройството и ще се осъществява в сътрудничество с Турската асоциация за 

защита на морската среда (TURMEPA). 

 

„Нула отпадъци в морето“ ще започне на 10 юни с почистване на дъното от водолази 

от Подводната федерация в Босфора и почистване на брега.  

 

Проектът трябва да насърчи рециклирането на пластмаси за еднократна употреба и 

други отпадъци, особено от плажове, хотели и центрове за настаняване в 

крайбрежните зони и да предотврати замърсяването на морето в пристанищата, 

както и от товарните и пътническите кораби. 

 

Източник: Вести 

 
Заглавие: Стокхолм: Такива ще са кварталите на бъдещето (ВИДЕО) 

 

Линк: https://www.vesti.bg/lyubopitno/stokholm-takiva-shte-sa-kvartalite-na-bydeshteto-

video-6096327 
 

 

 
 

Текст: Стокхолм изпробват нов екологичен начин за събиране на отпадъците. 

Вместо да се извозват с камиони, боклукът се засмуква вакуумно и преминава по 

подземен тръбопровод. Това е специална вакуумна инсталация за събиране на част 

от битовите отпадъци. 

 

Във видеото на колегите от "Дойче веле" може да видите как точно работи системата. 

Щом тръбите се напълнят, системата отчита този факт и започва да ги празни. 

Например пластмасата е отделена, за да може системата да организира 

едновременно изхвърлянето на този вид отпадъци от целия блок, за да се пести 

енергия. 

 

По подземния тръбопровод отпадъците стигат до най-близкото място, на което се 

преработват боклуците. 

https://www.vesti.bg/lyubopitno/stokholm-takiva-shte-sa-kvartalite-na-bydeshteto-video-6096327
https://www.vesti.bg/lyubopitno/stokholm-takiva-shte-sa-kvartalite-na-bydeshteto-video-6096327


 

WWW.BAR-BG.ORG I 5 

 

Хартията и опаковките се рециклират.  

Остатъците от храни произвеждат биогаз, който се използва като гориво за автобусите 

на градския транспорт. В проекта участват хиляди домакинства и фирми. Те използват 

40% по-малко енергия от другите сгради в Швеция. 

 

Източник: Дневник 

 
Заглавие: Хиляди доброволци и водолази чистиха плажове в Испания 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/06/10/3923025_hiliadi_dobrovolci_i_vodolazi_chis

tiha_plajove_v/ 
 

 
 

Текст: Хиляди доброволци събраха тонове пластмаси и отпадъци от скалите и 

плажовете по бреговете на района на баските в Испания. Като част от Световния ден 

на океаните водолази извадиха ръждясали боклуци от дъното в навечерието на летния 

сезон, съобщи "Ройтерс". 

 

Активистите със сини тениски не само прочистваха от бутилки и други отпадъци, но и 

пресяваха пясъка по плажовете, за да отсеят парченца пластмаса. 

 

На брега на Бискайския залив се намира природният резерват Урдайбай, защитаващ 

едни от най-важните влажни зони на Иберийския полуостров. Той заема площ от 

около 220 кв.км при устието на река Ока и е местообитание за много прелетни птици. 

От 1984 г. районът има статут на защитена територия от ЮНЕСКО. 

 

Източник: Актуално 

 
Заглавие: Експерти в русенско проверяват речните корита 

 

Линк: https://www.actualno.com/ruse/eksperti-v-rusensko-proverjavat-rechnite-korita-

news_757470.html 
 

 
 

Текст: През миналия месец завършиха контролните проверки за чистотата на речните 

корита и на населените места в 22 общини на контролираната територия съгласно 

заповедта на министъра на околната среда и водите, информираха от РИОСВ-Русе. 

Дадено е едно предписание на община Алфатар за почистване на замърсен с 

битови и строителни отпадъци терен, с начин на трайно ползване „пасище мера“, 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/06/10/3923025_hiliadi_dobrovolci_i_vodolazi_chistiha_plajove_v/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/06/10/3923025_hiliadi_dobrovolci_i_vodolazi_chistiha_plajove_v/
https://www.actualno.com/ruse/eksperti-v-rusensko-proverjavat-rechnite-korita-news_757470.html
https://www.actualno.com/ruse/eksperti-v-rusensko-proverjavat-rechnite-korita-news_757470.html
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което е изпълнено. Останалите общински администрации са предприели мерки за 

почистване и поддържане в добро състояние на речните легла и прилежащите 

територии. Eксперти на РИОСВ-Русе направиха през май 124 проверки на 110 обекта 

от контролираната територия.  

 

От тях 76 са планови, а 48 - извънредни. В резултат на осъществения контрол са дадени 

77 предписания за отстраняване на констатирани нередности. За констатирани 

административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на 

околната среда от русенската инспекция са съставени 4 акта. Директорът на РИОСВ 

- Русе инж. Любомир Атанасов е издал 6 наказателни постановления, с които на 

нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 43 300 лв. Общо 

събраната сума от РИОСВ - Русе по наложени глоби и санкции е 16 000 лв. и по 

еднократни и текущи санкции - 7 744,17 лв. Установени са 6 замърсени терена с 

битови и строителни отпадъци, които не попадат в обхвата на заповедта, но са 

почистени своевременно. 
 

 


